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पिरप0क

िवषय:
िवषय:- पदवी 5वेश 5ि या 2020020-21 अंतग:त महािव<ालयांची ऑनलाईन न?दणी
करणेबाबत.
ाबत.

राAयातील चारही कृषी िव<ापीठांतग:त Cयावसाियक पदवी अEयास माFया 5थम
वषHत राAय सामाियक 5वेश परी#ा क#ामाफ:त 5वेश 5ि या राबिवJयात येते. सन 202021 या शै#िणक वषHतील पदवी अEयास माची 5वेश 5ि या राबिवJयाFया LMNटकोनातून
महािव<ालयांची

न?दणी

करJयासाठी

राAय

सामाियक

5वेश

परी#ा

क#ाने

https://cetcelladmissions.mahait.org हे पोट: ल सुR केलेले असून या पोट:लवर
महािव<ालयांनी न?दणी करणे अिनवाय: आहे. सदर पोट:लवर महािव<ालयांनी न?दणी न
केTयास सन 2020-21 या शै#िणक वषHFया ऑनलाईन 5वेश 5ि यUतग:त महािव<ालयाचा
समावेश करता येणार नाही.
यास अनुसVन राAयातील चारही कृषी िव<ापीठांतग:त सव: पदवी अEयास माFया
महािव<ालयांना

या

पिरप0का ारे

सूिचत

करJयात

येते

की,

वरील

पोट:लवर

िद.10/06/2020 पयWत महािव<ालयांची न?दणी करावी. सदर मुदतीनंतर महािव<ालयांची
न?दणी करता येणार नाही, याची कृपया न?द Xयावी. न?दणीमYये महािव<ालयाशी संबंिधत
मािहती भरावयाची असून महािव<ालयाFया मा\यतेचे प0, संबिं धत कृषी िव<ापीठाचे ना
हरकत 5माणप0, शुTक िनयामक 5ािधकरणाकडील प0 इ_यादी कागदप0े अपलोड
करावयाची आहेत.
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मािहती भरणे, कागदप0े अपलोड करणे `कवा संगणक5णालीशी संबिं धत बाबaमYये
अडचणी

आTयास

bमणYवनी

.8448440453

`कवा

ई-मेल

पfा

support.cetinstitute@mahait.org येथे िवचारणा करावी.

(हिरहर कौसडीकर)
कौसडीकर)
संचालक (िश#ण)
िश#ण)

5ित,

राAयातील चारही कृषी िव<ापीठांतग:त सव: पदवी महािव<ालयांचे सहयोगी अिधNठाता
/ 5ाचाय:.
5त:1. अिधNठाता (कृषी), महा_मा फुले कृषी िव<ापीठ, राहु री िज. अहमदनगर / डॉ.
पंजाबराव दे शमुख कृषी िव<ापीठ, अकोला

/ वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी

िव<ापीठ, परभणी / डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी िव<ापीठ, दापोली िज.
र_नािगरी
यांना िवनंती करJयात येते की, सन 2020-21 या शै#िणक वषHत 5वेश
5ि या राबिवJयाकिरता पा0 असलेTया अनुदािनत / कायमmवVपी िवना अनुदािनत
महािव<ालयांना ना हरकत 5माणप0 िनग:िमत करJयािवषयी योnय ती काय:वाही
करावी.
2. मे. टे किनक आयटी सोTयूशन, लाईफ moवेअर सोसायटी, ए 301, लोहगाव, पुणे 47
यांना सूिचत करJयात येते की, सव: संबिं धतांना अवगत होJयाकिरता सदर
पिरप0क कृषी पिरषदेFया संकेतmथळावर 5वेश 5ि येशी िनगडीत भागात उपलrध
कVन देJयात यावे.

3. sी. 5साद कोलते, मुtय काय:कारी अिधकारी, महाराNu मािहती तं0vान महामंडळ,
अपीले हाऊस, ितसरा मजला,

3, िदनशॉ वFछा रोड, के. सी. कॉलेज जवळ,

चच:गेट, मुंबई 20 यांना मािहतीसाठी.

4. मा. आयुoत, राAय सामाियक 5वेश परी#ा क#, 8 वा मजला, \यु एoसेसर िबTडaग,
ए. के. नायक माग:, फोट: , मुंबई 400001 यांना मािहतीसाठी सादर.

